
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

(засідання V сесії Нижньоірогозької селищної ради 25 лютого  2021 року) 

1.Про  звіт щодо  виконання селищного бюджету за  2020 рік 

2.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету Анатолівської сільської 

ради за  2020 рік 

3.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету Братської сільської ради за  

2020 рік   

4.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету Верхньоторгаївської  

сільської ради за  2020 рік 

5.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету Вільненської сільської ради 

за  2020 рік 

6.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету Вербівської сільської ради 

за  2020 рік 

7.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету Верхньосірогозької  

сільської ради за  2020 рік 

8.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету  села Дем`янівка за  2020 рік 

9.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету Нижньоторгаївської 

сільської ради за  2020 рік 

10.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету Новоолександрівської  

сільської ради за  2020 рік 

11.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету Новопетрівської  сільської 

ради за  2020 рік 

12.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету Першопокровської 

сільської ради за  2020 рік 

13.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету Сірогозької сільської ради 

за  2020 рік 

14.Про звіт щодо  виконання  сільського бюджету Степненської сільської 

ради за  2020 рік 

15.Про внесення змін до рішення III сесії селищної ради восьмого скликання 

від 23 грудня 2020 року № 41 «Про бюджет Нижньосірогозької селищної 

територіальної громади на 2021 рік» 21543000000 

                                                                                  (код бюджету) 

16.Про внесення змін до рішення III сесії селищної ради восьмого скликання 

від 23 грудня 2020 року № 41 «Про бюджет Нижньосірогозької селищної 

територіальної громади на 2021 рік» 21543000000 

                                                                                  (код бюджету) 

 17.Про затвердження Програми розвитку дорожньо-транспортної 

інфраструктури та підвищення організації безпеки дорожнього руху в населених 

пунктах Нижньосірогозької селищної територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

 18.Про затвердження Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції,операції Об’єднаних сил та членів їх сімей на 2021-

2025 роки 

19. Про затвердження Програми  захисту прав дітей «Діти Сірогозщини» на 

2021 - 2025 роки 

20. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей влітку на 

2021-2025 роки 

21.Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів 

Нижньосірогозької селищної територіальної громади на 2021-2025 роки 



22. Про затвердження  Програми зовнішнього освітлення населених пунктів 

Нижньосірогозької  територіальної громади на 2021-2025 роки 

23. Про затвердження Програми розвитку та відновлення систем 

водопостачання та водовідведення  населених пунктів Нижньосірогозької селищної 

територіальної громади на 2021-2025 роки 

 24.Про затвердження Програми протидії поширенню гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої короно вірусною інфекцією COVID-19 на території 

Нижньосіргозької селищної територіальної громади на 2021 рік 

 25.Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на території 

Нижньосірогозької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки 

           26.Про затвердження селищної програми розвитку інформаційного простору  

Нижньосірогозької селищної територіальної громади на 2021 - 2026 роки 

          27. Про затвердження селищної цільової програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2021 - 2026 роки 

28.Про включення до переліку нових адміністративних послуг, які надаються 

відділом «Центр надання адміністративних послуг» Нижньосірогозької селищної 

ради 

29. Про внесення змін до рішення ІІІ сесії селищної ради восьмого скликання 

від 23 грудня 2020 року № 50 «Про затвердження Положення  про порядок надання 

у 2021 році допомог, пільг і послуг для окремих категорій громадян 

Нижньосірогозької селищної ради Херсонської області,  за рахунок коштів 

селищного бюджету»  

           30.Про взяття на баланс фактичних витрат, понесених під час виконання 

робіт по проекту «Реконструкція існуючої будівлі гуртожитку під дитячий садок на 

40 місць в с. Першопокровка  Нижньосірогозького району Херсонської області». 

31.Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності 

Нижньосірогозької селищної ради 

 32. Про внесення змін та доповнень до програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Нижньосірогозької селищної  територіальної  громади на 

2021 рік   

 33.Про передачу в господарське відання Нижньосірогозькому комунальному 

підприємству «КОМСЕРВІС» легкового автомобіля 

34.Про внесення змін до рішення І сесії селищної ради восьмого скликання 

від 26 листопада 2020 року № 11 «Про затвердження структури виконавчих органів 

ради, апарату селищної ради та утворення виконавчих органів»  (зі змінами та 

доповненнями) 

 35. Про передачу в оперативне управління реконструйованої будівлі дитячого 

садка на 40 місць, розташованої у с. Першопокровка 

 36. Про укладання додаткових угод до договорів оренди нерухомого майна  

 37. Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну 

власність. 

38. Про затвердження переліку вільних від забудови земельних ділянок, що 

підлягають продажу права оренди на них на конкурентних засадах 

39. Про затвердження ставки орендної плати за земельну ділянку, що 

підлягає продажу права оренди на земельних торгах шляхом проведення аукціону 

40. Про надання дозволів на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. 



41. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості гр. 

Верхоляк С.І., гр. Верхоляк Д.С. та гр. Верхоляк В.С. 

42. Про надання дозволу (згоди) на відновлення меж земельної ділянки гр. 

Зеленовій О.О. 

43. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (6 громадян) 

 44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр. 

Старовойтовій Р.М.  

45. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (всього 11 

громадян). 

46. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (всього 25 

громадянина). 

47. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (всього 11 

громадян) 

48. Про надання дозволів  на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів 

 49. Про надання дозволу (згоди) на відновлення меж земельної ділянки. 

50. Про заяву фермерського господарства «Білозерське». 

51. Про заяву гр. Носова М.В. 

52. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та 

передачу її у власність гр. Мітічкіну А.О. 

53. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та 

передачу її у власність гр. Євпураш Н.В. та гр. Євпураш Т.М. 

 

54. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та 

передачу її у власність гр.  Васильєву В.Г. 

55. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та 

передачу її у власність гр.  Жеребному В.М. 

 56. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   та надання 

земельної ділянки у власність без зміни цільового призначення гр. Толкачовій О.Г. 

 57. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   та надання 

земельної ділянки у власність без зміни цільового призначення гр. Сокол О.С. 

 58. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   та надання 

земельної ділянки у власність без зміни цільового призначення гр. Любомській 

Л.В. 

 59. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   та надання 

земельної ділянки у власність без зміни цільового призначення гр. Лукащук Н.І. 

 60. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   та надання 

земельної ділянки у власність без зміни цільового призначення гр. Івановій Н.М. 



 61. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   та надання 

земельної ділянки у власність без зміни цільового призначення гр. Бондар І.В. 

 62. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   та надання 

земельної ділянки у власність без зміни цільового призначення гр. Клейменовій 

Н.П. 

 63. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та 

передачу її у власність гр.  Міщенко В.М. 

64. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та 

передачу її у власність гр. Шульгі Т.П. 

65. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. 

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гуліваті В.О. 

67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Щегловій Л.П. 

 68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Мартинкевич Ю.С. 

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Нишпорі Т.М. 

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Шокарєву С.В. та гр. Шокарєвій Н.С. 

71. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Малиняку Д.І. 

72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Гуньку О.В. 

73. Про заяву представника Борисенко Н.В. Сметани В.В. 

74. Про заяву гр. Олефіренко О.І. 

75. Про припинення договору оренди землі з ТОВ «Покровське» 

76. Про внесення змін до договорів оренди землі комунальної власності 

Нижньосірогозької селищної територіальної громади Херсонської області (сіл 

Новоолександрівка, Верхні Сірогози та селища Сірогози). 

 77. Про відмову у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства. 

 78. Про надання дозволу Нижньосірогозькій селищній територіальній 

громаді Херсонської області на виготовлення технічних документацій щодо 

інвентаризації земельних ділянок. 

 79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Буйній В.П. 

 80. Про надання дозволу Нижньосірогозькій селищній територіальній 

громаді Херсонської області на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок. 

 81. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   та надання 

земельної ділянки у власність без зміни цільового призначення гр. Вороні Т.І. 

 82. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки ПАТ «Нижньосірогозькому Міжрайагропостач». 



 83. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель комунальної власності Нижньоторгаївської сільської ради  

 

84. Про затвердження  технічної документації  із землеустрою   щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  та 

передачу її у власність гр. Кутіщевій О.Л. 

85. Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Покровське» на укладання угоди по відшкодуванню земельного податку. 

          86. Про затвердження технічної документації із землеустрою   щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачу її у власність гр.  Коваленку П.О. 

87. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості ТОВ 

«Новопетрівське». 

88. Про заяву гр. Холодної Т.В. 

89.Про надання дозволу на укладання договорів на оплату послуг з розподілу 

електричної енергії   

90.Про надання дозволу на укладання договорів на оплату за споживання  

електричної енергії   

 91.Про зняття з контролю рішень ІV сесії селищної ради восьмого скликання  
 


